
المفعول تاريخالسكن وضعيةالجماعةنوعهاالمؤسسةالمنصب رقم اإلقليمية المديرية

01/09/2021نعمالبركي مولالعام للتعليم إعدادية ثانويةعفان بن عثمان اإلعدادية الثانوية5069آسفي 

01/09/2021نعملمصابحالعام للتعليم إعدادية ثانويةأمين قاسم اإلعدادية الثانوية5060آسفي 

01/09/2021نعملعمامرةالعام للتعليم إعدادية ثانويةحزم ابن اإلعدادية الثانوية5063آسفي 

01/09/2021نعملحضرالعام للتعليم إعدادية ثانويةحنبل ابن اإلعدادية الثانوية6840آسفي 

01/09/2021نعملمراسلةالعام للتعليم إعدادية ثانويةزهر ابن اإلعدادية الثانوية6843آسفي 

01/09/2021نعملبخاتيالعام للتعليم إعدادية ثانويةزيدون ابن اإلعدادية الثانوية6837آسفي 

01/09/2021نعميزيد  أيت-  حكيم أيتالعام للتعليم إعدادية ثانويةالجديد العهد اإلعدادية الثانوية4909الحوز 

01/09/2021نعمنيعقوب تالتالعام للتعليم إعدادية ثانويةتنمل االعدادية الثانوية4897الحوز 

01/09/2021سكن بدونانوكالالعام للتعليم إعدادية ثانويةالتضامن اإلعدادية الثانوية4892الحوز 

01/09/2021سكن بدونالتوامةالعام للتعليم إعدادية ثانويةالتوامة اإلعدادية الثانوية4911الحوز 

01/09/2021نعمأوريكةالعام للتعليم إعدادية ثانويةالفاسي عالل اإلعدادية الثانوية4899الحوز 

01/09/2021سكن بدونهللا  عبد سيديالعام للتعليم إعدادية ثانويةعــبــدالـــله سيـــدي اإلعدادية الثانوية5045الرحامنة 

01/09/2021سكن بدون(البلدية) جرير ابنالعام للتعليم إعدادية ثانويةالنهضة اإلعدادية الثانوية6799الرحامنة 

01/09/2021نعمالجزولي سيديالعام للتعليم إعدادية ثانويةالعزيز عبد بن عمر اإلعدادية الثانوية4984الصويرة 

01/09/2021نعم(البلدية) تمنارالعام للتعليم إعدادية ثانويةتمنار اإلعدادية الثانوية4972الصويرة 

01/09/2021نعمضاض بيزالعام للتعليم إعدادية ثانويةسينا ابن االعدادية الثانوية4980الصويرة 

01/09/2021نعموعزا ايذاالعام للتعليم إعدادية ثانويةالرضي الشريف اإلعدادية الثانوية4981الصويرة 

01/09/2021نعماقرمودالعام للتعليم إعدادية ثانويةالغزالي اإلمام اإلعدادية الثانوية4974الصويرة 

01/09/2021نعمسميموالعام للتعليم إعدادية ثانويةسميمو االعدادية الثانوية6705الصويرة 

01/09/2021نعماحميدة ابن زاويةالعام للتعليم إعدادية ثانويةجلون بن عمر اإلعدادية الثانوية6701الصويرة 

اإلعدادي الثانوي :  التعليم لمؤسسات الشاغرة المناصب الئحة
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01/09/2021نعمالدرا حدالعام للتعليم إعدادية ثانويةالدرى حد اإلعدادية الثانوية6689الصويرة 

01/09/2021نعمالعين راسالعام للتعليم إعدادية ثانويةالغزالي االمام اإلعدادية الثانوية5078اليوسفية 

01/09/2021نعم(البلدية) الشماعيةالعام للتعليم إعدادية ثانويةيوليوز 30 اإلعدادية الثانوية5071اليوسفية 

01/09/2021محتل(البلدية) الشماعيةالعام للتعليم إعدادية ثانويةالحسن موالي السلطان اإلعدادية الثانوية5070اليوسفية 

01/09/2021نعمإيغودالعام للتعليم إعدادية ثانويةالبيروني اإلعدادية الثانوية5074اليوسفية 

01/09/2021نعمعزيزة لالالعام للتعليم إعدادية ثانويةعزيزة لال اإلعدادية الثانوي6630شيشاوة 

01/09/2021نعممومنة اوالدالعام للتعليم إعدادية ثانويةمومنة اوالد االعدادية الثانوية6627شيشاوة 

01/09/2021نعمالمختار سيديالعام للتعليم إعدادية ثانويةالمختار سيدي اإلعدادية الثانوية6628شيشاوة 

01/09/2021نعمتاولوكلتالعام للتعليم إعدادية ثانويةالثاني الحسن اإلعدادية الثانوية6639شيشاوة 

01/09/2021نعمامنتانوتالعام للتعليم إعدادية ثانويةتاشفين بن يوسف اإلعدادية الثانوية6623شيشاوة 

01/09/2021سكن بدونبوابوضالعام للتعليم إعدادية ثانويةالخامس محمد اإلعدادية الثانوية6637شيشاوة 

01/09/2021صالح غير(البلدية) رحال سيديالعام للتعليم إعدادية ثانويةاالعدادية الحجاج ابن  ثانوية4939السراغنة  قلعة 

01/09/2021صالح غيرصنهاجة مزمالعام للتعليم إعدادية ثانويةاالعدادية لمزم ثانوية4957السراغنة  قلعة 

01/09/2021محتل(البلدية) العطاويةالعام للتعليم إعدادية ثانويةاالعدادية الثاني الحسن ثانوية4935السراغنة  قلعة 

01/09/2021سكن بدونامسبل أوالدالعام للتعليم إعدادية ثانويةاإلعدادية امسبل اوالد ثانوية4950السراغنة  قلعة 

01/09/2021سكن بدونزمرانالعام للتعليم إعدادية ثانويةاإلعدادية األطلس ثانوية4968السراغنة  قلعة 

01/09/2021نعمخلوف اوالدالعام للتعليم إعدادية ثانويةاالعدادية خلوف اوالد ثانوية6668السراغنة  قلعة 
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